
Ogłoszenie nr 550938-N-2017 z dnia 2017-07-13 r.  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz 

z cyrkulacją i p.poż. przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie 

do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na 

tworzywo sztuczne i umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z 

dostawą i montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody 

ciepłej i wody zimnej w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w 

zakresie opisanym w SIWZ, projekcie umowy oraz dokumentacji projektowej. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z 

o.o., krajowy numer identyfikacyjny 1724342000000, ul. ul. gen. T. 



Pełczyńskiego  30 , 01471   Warszawa, woj. mazowieckie, państwoPolska, tel. 22 3041111, 

12, 13, , e-mail tbs@tbspolnoc.pl, , faks 223 041 114.  

Adres strony internetowej (URL): www.tbspolnoc.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Nie  

www.tbspolnoc.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie  

www.tbspolnoc.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 01-471 Warszawa 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 



adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia jest 

wymiana instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż. 

przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie 

obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i 

umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie 

nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, w zakresie opisanym w SIWZ, projekcie 

umowy oraz dokumentacji projektowej.  

Numer referencyjny: TBS/PZP/14/2017  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wymiana instalacji 

wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż w budynku 

mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Parola 1 w Warszawie. Wymiana 

instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy w szczególności dostosowanie do obecnie 

obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów, zmianie materiału na tworzywo sztuczne i 

umożliwienie odczytu liczników z klatek schodowych, wraz z dostawą i montażem fabrycznie 

nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody zimnej. 2) Zamówienie 

będzie realizowane na podstawie dokumentów, które stanowią integralną część SIWZ - OPZ: 

a) projekt wykonawczy wymiany instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej 

wraz z cyrkulacją i p.poż oraz wymiany wodomierzy w budynku przy ul. Parola 1 w 

Warszawie, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych, c) 

postanowienia zawarte w treści umowy. 3) Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i 

nie może stanowić podstawy do wyznaczenia kosztorysu ofertowego. 4) Kosztorys ofertowy 

należy sporządzić metodą szczegółową. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie roboty, 

materiały, sprzęt oraz wszystkie konieczne koszty do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5) Wykonanie i oddanie zadania należy przeprowadzić zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią umowy. 2. Zakres rzeczowy 

Wymiana instalacji wodociągowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przewidywana 

jest od wejścia instalacji do budynku z kondygnacji garażu podziemnego do zaworów 

zwrotnych za wodomierzami w lokalach mieszkalnych. Zakres obejmuje wymianę 

przewodów poziomych rozdzielczych, pionów umieszczonych w szachtach instalacyjnych: 1) 



roboty demontażowe - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej i wodociągowej wykonanej 

z rur stalowych ocynkowanych PN/H-74244 2) roboty montażowe a) uzyskanie od 

producentów materiałów wmontowywanych, lub opracowanie dokumentów koniecznych do 

uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do 

stosowania jako materiały budowlane w Polsce. b) dostarczenie i montaż instalacji 

wodociągowej - rury i kształtki z polipropylenu PP-R c) dostarczenie i montaż izolacji 

termicznej rurociągów d) dostarczenie i montaż instalacji hydrantowej – rury stalowe ze 

szwem ocynkowane e) dostarczenie i montaż armatury i urządzeń f) wykonanie prób 

szczelności instalacji wodociągowej g) wykonanie prób szczelności instalacji hydrantowej, 

wydajności hydrantów h) sprawdzenie poprawności działania instalacji i urządzeń i) rozruch, 

odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wodociągowej i hydrantowej wraz ze 

sporządzeniem protokołów j) wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji 

urządzeń, osprzętu i instalacji k) bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem 

budowlanym l) koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami m) 

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 3) roboty towarzyszące - przebicia, 

zamurowania, rozbiórka ścianek szachtów, uzupełnienie ścianek szachtów płytami G-K, 

montaż drzwiczek rewizyjnych EI30, prace wykończeniowe.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

38421100-3 

38550000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy 

Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego netto.  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: 75  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 

75 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót budowlanych. 

Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót nie wcześniej niż w dniu 04.09.2017 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 

Wykonawca wykaże, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) odpowiadające swoim rodzajem i 

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonywał 

wymianę instalacji wodociągowej zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z dostawą i 

montażem fabrycznie nowych wodomierzy (z odczytem radiowym) wody ciepłej i wody 

zimnej o wartości 150 000 zł brutto każda umowa, oraz potwierdzi, że wskazane roboty 

zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 2) dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie 

tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane wykonawcze.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  



Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 

dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 1) 

wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór 

wykazu podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (oryginał); 2) pełnomocnictwo, w 

formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez osoby udzielające 

pełnomocnictwa; 3) zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał). 4) 

Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium 

w formie niepieniężnej). 5) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych opis, o 

którym mowa w Rozdz. III pkt 5 ppkt 4 SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 



Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 51 1050 1025 1000 

0022 7761 3200 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Wymiana instalacji wodociągowej 

zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i p.poż oraz dostawą i montażem 

wodomierzy w budynku mieszkalnym przy ul. Parola 1 w Warszawie, nr sprawy: 

TBS/PZP/14/2017” 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały 

okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca 

z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim 

wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin 

uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Dokument wniesienia 

wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek 

okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do 

całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (TBS) dodatkowych warunków (np. żądanie 

przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek TBS, żądania 

potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 

umocowanych do występowania w imieniu TBS, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w 

formie listu poleconego czy kurierem albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz 

dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu TBS z żądaniem 

zapłaty). 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  



(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  



Zakres, charakter zmian oraz warunki zmian umowy zawiera projekt umowy stanowiący zał. 

nr 7 do SIWZ  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

 

Data: 2017-07-28, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

 

 

 

Wydruk strony
 

 


